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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Styrets årshjul. Presentasjon om 
nasjonale prøver. 

Gjennomgang v/inspektør Leif Anders Haanes. 

2  Referater.  

Invitasjonene til elevkveldene må ut 
tidligere enn sist gang.  

FAU ønsker at skolen oppfordrer til 
refleksbruk. 

Det klages på at det ikke er lys i bingen. 

FAU ønsker at det holdes mattekurs for 
foreldre. 

Styrets referet godkjent 
Forelå ikke referat fra elevrådet.  
FAU-leder ikke til stede, men styrelder redegjorde for noen av sakene. 
Styret oppmoder elevrådet til å lage en liste over spill de ønsker å kjøpe 
inn til elevkveldene. 
Rektor kontakter kontaktlærer for elevrådet for å lage en god rutine for 
når det skal informeres om elevkveldene. 
Rektor tar refleksbruk videre til klassene. Samtidig skrives det en artikkel 
på hjemmesiden. 
Rektor sjekker muligheten for å få lys i bingen og oppdatere lyset på 
banen. 
Styreleder sjekker muligheten for å holde flere mattekurs for foreldre. 

3 Runde. Hva skjer? Noen elever ønsker å 
lage en skaterampe. En far som ønsker å 
stå for å tilrettelegge for dette. 

Øivind tar kontakt med far som ønsker skaterampe for å vurdere mulige 
løsninger. 
Rektor legger inn forslag om aktivitetsdag i planen for vårens 
fellessamlinger. 
Styreleder oppfordrer til at film ikke blir så mye brukt som underhodlning 
mot jul i klassene.  

4 Skolemiljøutvalg.Elevkveldene.  

A. Elevkveldene. 
B. Snusen. 

A. Elevkveldene er populære. 
B. Snusen. Ny runde etter jul. 

      5 Sak fra forrige møte. Hvordan ta imot 
elever som kommer midt i året? 

Utsettes til neste møte. 
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